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เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด 
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๐๗ 

อุบายวิธีปฏิบติั 
 จิตนี้ เป็นของละเอยีดมาก ในส่วนแห่งร่างกายของเรา ไม่มีส่วนใดที่จะละเอยีดย่ิงกว่า

จิตดวงน้ี เพราะฉะน้ันสิ่งที่แทรกสงิอยู่ภายในจิต จึงกลายเป็นของละเอยีดไปตามๆ กนั ศาสน

ธรรมคาํสอนของพระพุทธเจ้านับจาํนวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ์ ล้วนแล้วแต่เป็นอุบายวิธีที่

สอนให้ผู้รับศึกษาจากพระองค์ท่านปฏบิัติต่อเร่ืองจิตใจเป็นของสาํคัญ ที่เกี่ยวกบังานทางโลก 

กต้็องถือใจเป็นหัวหน้างาน เกี่ยวกบังานภายในโดยเฉพาะ กต้็องเกี่ยวกบัใจเป็นหัวหน้า

เหมือนกนั 

ผู้ได้รับการอบรมทางด้านจิตใจ ให้มีความเคยชินต่อเหตุผลพอสมควรแล้ว จะดาํเนิน

ทางโลกหรือปฏบิัติต่อโลกกม็ีความสมํ่าเสมอ รู้ความหนักเบาของกจิที่ทาํ รู้สภาพความเป็นอยู่

ของโลกกบัตนเองไม่ผาดโผน และได้ทาํความร่มเยน็แก่ตน ผู้ดาํเนินทางด้านธรรมะโดยเฉพาะ 

กม็ีลักษณะเช่นเดียวกนั การข้ามแม่นํา้ถือเรือเป็นสาํคัญ ผู้จะปฏบิัติเพ่ือความสขุความเจริญ

ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงจุดสดุท้าย กต้็องถือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสาํคัญ ไม่มีสิ่งอื่นใดที่

จะสามารถนาํจิตใจของเราให้เป็นไปเพ่ือความประเสริฐ และถึงจุดหมายปลายทางอนัเย่ียม

ยอดได้ 

ในหลักธรรมทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าประมวลมาไว้ สรุปความแล้วเรียกว่าเป็นสวากขาต

ธรรม คือธรรมที่พระองค์ท่านตรัสไว้ชอบแล้วทั้งน้ัน และสามารถจะรับรองผลจากการดาํเนินที่

ถูกต้องของผู้บาํเพญ็ที่ให้ช่ือว่านิยยานิกธรรม นาํความขัดข้องยุ่งเหยิงออกจากผู้ปฏบัิติตาม

พระศาสนาคนนั้นออกได้เป็นลาํดับๆ ฉะนั้นท่านจึงเรียกว่านิยยานิกธรรม เป็นผลสบื

เนื่องมาจากการปฏบิัติชอบด้วยสวากขาตธรรม หลักของศีลในคร้ังพุทธกาล รู้สกึว่าไม่ค่อยมี

มากมายนัก แต่เมื่อมีความผดิมากที่แสดงออกทางกาย วาจา สาํหรับผู้ปฏบัิติตามพระพุทธเจ้า

มีจาํนวนมาก เร่ืองจึงกลายมาเป็นบทบัญญัติ เป็นสิกขาบทขึ้นมาเป็นลาํดับๆ 

พระที่ท่านมีศีลประจาํที่เด่นชัดว่ามี ๒๒๗ ข้อ แต่ถ้าจะดูตามหลักของพระวินัยที่เป็นอนุ

บัญญัติ คือบัญญัติข้ึนทหีลังน้ันจาํนวนมากมายเป็นพันๆ น่ีคือบัญญัติตามความเคล่ือนไหว

ของผู้กระทาํผดิ และในคร้ังนั้นเฉพาะอย่างยิ่งเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่พระเบญจวัคคีย์

ทั้ง ๕ ไม่ค่อยจะได้ปรารภถึงเร่ืองศีล เพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีศีล ๕ อยู่แล้วภายในตัวโดย
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สมบูรณ์ และท่านกเ็ป็นนักบวชตามความนิยมของคนในสมัยนั้น เป็นฤๅษีหรือเป็นอะไรกไ็ม่

ทราบ แต่ไม่ได้เป็นเพศพระเหมือนอย่างพระในพระพุทธศาสนาของเราทุกวันนี้  

แสดงถึงเร่ือง เทฺวเม ภิกฺขเว ในธมัมจักกปัปวัตตนสตูร ให้เหมาะกบันิสยัของท่าน

เหล่านั้นซ่ึงมีความละเอยีด สมควรที่จะรับธรรมะข้ันสงูเป็นลาํดับข้ึนไปได้แล้ว จึงไม่จาํเป็น

จะต้องแสดงอุบายวิธต่ีางๆ ให้ฟังมากมายเหมือนอย่างแสดงให้พวกเราทั้งหลายฟังทุกวันน้ี ที่

ท่านแสดงไว้ทุกวันนี้มีจาํนวนมากและนอกจากนั้นเกจิอาจารย์ยังแต่งขึ้นอกีมากมาย หลักธรรม

ซ่ึงเป็นความจริงจริงๆ จนจะไม่ปรากฏ เพราะผู้แต่งกแ็ต่งขึ้นมากมาย 

แต่การแต่งสาํคัญอยู่ที่จิตใจ ถ้าจิตใจมีกเิลสอยู่แล้วแต่งกต้็องเพ่ือเข้าตัวเสมอ น่ีละที่จะ

ทาํธรรมะคาํสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้กลายเป็นของปลอมไปโดยไม่รู้สกึ ถ้าจิตเป็นจิตที่

บริสทุธิ์ด้วยดีเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแล้ว พูดออกมาคาํใดกเ็ป็นอรรถเป็น

ธรรมล้วนๆ เพราะใจเป็นธรรมอยู่แล้ว ไม่มีการเข้าตัวเหมือนอย่างสามัญชนเรา ธรรมจึงเป็น

ธรรมล้วนๆ ไม่ได้มีโลกเคลือบแฝงอยู่ภายในธรรมที่ท่านแสดงไว้นั้นเลย 

วิธปีฏบิัติในการอบรมจิตใจของเรานี้  โปรดอย่าได้คาดคะเนในขณะที่ทาํ ขอให้ต้ังจิต

ของเราไว้กบับทธรรมบทนั้นๆ และให้รู้กนัอยู่ซ่ึงๆ หน้า จะปรากฏผลดีช่ัวอย่างไรข้ึนมากใ็ห้

รับรู้กนัที่น้ัน อย่าได้คาดหมายออกไปสู่ภายนอกจากวงของจิตที่ทาํหน้าที่อยู่กบัอาการหรือบท

ธรรมน้ันๆ น่ีแลช่ือว่าจิตได้วางตนโดยถูกต้อง ผลคือความสงบเยือกเยน็จะค่อยปรากฏข้ึนมา 

จิตที่ไม่ค่อยจะได้รับความสขุหรือความสงบน้ัน เน่ืองจากกระแสของใจตัวเองซ่าน

ออกไปเกาะเกี่ยวกบัอารมณ์ต่างๆ ไม่มเีขตแดน จิตไม่ทรงตัวอยู่ได้ตามลาํพังของตน 

เพราะฉะน้ันในธรรมบทหนึ่งท่านจึงกล่าวไว้ว่า นตฺถ ิ สนฺติปรํ สุขํ สขุอื่นยิ่งกว่าความสงบย่อม

ไม่มี ท่านว่าอย่างนั้น คาํว่าความสงบในบทแห่งสนัตินี้หมายถึงความสงบโดยหลักธรรมชาติ

ของท่าน จะตัดออกกไ็ม่ได้ จะเอามาเพ่ิมเติมกไ็ม่ใช่เป็นหลักธรรมชาติ คือจะกลายจากสนัตินั้น

ไปเสยี ท่านจึงว่าไม่มีความสขุอื่นใดจะเสมอด้วยความสงบโดยหลักธรรมชาติ คือหมดสิ่งที่

เคลือบแฝงโดยสิ้นเชิงแล้ว น่ีคือจิตของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นจิตอย่างน้ี คือสนัติอยู่

ตลอดเวลา ทั้งเวลาเข้าภาวนาทั้งเป็นเวลาปกติ เพราะสนัตินั้นไม่ได้ละบทบาทจากความสงบอนั

แท้จริงของตน 

จิตของเราที่ไม่เป็นเช่นนั้นย่อมมีสงูๆ ตํ่าๆ เวลาสงบกต้็องอาศัยสิ่งต่างๆ เช่นธรรมะ

เป็นต้น เคลือบแฝงอยู่ภายในน้ัน มีลมหายใจเป็นอารมณ์หรือพุทโธเป็นต้น แต่จาํเป็นที่เรา
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จะต้องทาํเช่นนั้น เพราะเป็นหลักพ่ึงพิงของใจ เมื่อใจยังไม่ได้ที่พ่ึงอนัสมควรภายในตัวเองแล้ว 

ต้องหาสิ่งภายนอกมาเป็นที่เกาะ เหมือนเดก็เดินตามผู้ใหญ่ ถ้าไม่สามารถจะเดินได้ด้วยลาํพัง

ตนเอง กต้็องอาศัยพ่อแม่จับมือและจูงไป เด๋ียวกค็ล่องเดินไปตามหลัง ต่อเมื่อมีกาํลังแล้วเขา

กไ็ปตามลาํพังของเขาได้โดยไม่เกี่ยวกบัผู้ใหญ่ 

แม้ขณะของจิตที่ต้องอาศัยธรรมะเป็นเคร่ืองชักจูง กต้็องเป็นเช่นนั้นเหมือนกนั คอย

สงัเกตความรู้สกึของเรากบัอาการแห่งธรรมที่เรานาํมากาํกบักบัใจ เช่นอานาปานสติ ให้

กาํหนดรู้ความสมัผสัของลม สมัผสัมากน้อย หนักเบา สั้นหรือยาว ให้ทาํความรู้อยู่จาํเพาะน้ัน 

จิตเมื่อทาํความรู้อยู่กบัลมหายใจโดยความสบืต่อ จะค่อยรวมกระแสของตนเข้ามาสู่ลมนั้น

โดยเฉพาะ จากนั้นแล้วลมกจ็ะละเอยีดลงไป หรือปล่อยจากลมนั้นทรงตัวเองอยู่ได้ด้วยความ

สงบสขุ น่ีวิธทีี่จะทาํให้เหน็ผลประจักษ์ในขณะที่ภาวนา เมื่อเราทาํได้ตามที่กล่าวมาน้ี ความ

สงบเยือกเยน็ภายในใจจะต้องมีได้ด้วยกนั ไม่ว่าผู้เร่ิมฝึกหัด ไม่ว่าผู้ฝึกหัดมานานแล้ว ถ้าถูกวิธี

ต้องปรากฏผลข้ึนมาเป็นความเยน็ใจ 

ผู้จะกาํหนดพุทโธกใ็ห้ทาํความรู้อยู่กบัพุทโธ พุทโธจะปรากฏขึ้นมาจากจิตขณะไหน ทั้ง

ขณะที่ปรากฏข้ึน ทั้งขณะที่ดับไปกใ็ห้มีความรู้อยู่จาํเพาะ ความเกดิหรือความดับแห่งคาํ

บริกรรมคาํนั้นๆ สติให้มีติดต่ออยู่กบัคาํบริกรรมของตน เราไม่ต้องสาํคัญว่าธรรมบทนี้ เป็น

ธรรมข้ันตํ่า เป็นธรรมข้ันสงู ข้อน้ีเทยีบกนัได้กบัยาแก้โรค ยาที่นาํมาแก้โรคขนานใดที่ถูกกบั

โรคของเรา ขนานน้ันเป็นยาที่มีคุณต่อร่างกายของเรา เราต้องนาํยาขนานน้ันมารักษาเป็น

ประจาํ จนกว่าโรคจะมีความเปล่ียนแปลงไปหรือหายไป เราจึงจะหมดความจาํเป็นกบัยาขนาน

น้ันๆ เพราะยาขนานใดไม่ถือว่าเป็นขนานที่ตํ่าหรือสงู คุณภาพของยาน้ันเพ่ือจะแก้โรคเท่าน้ัน 

ลักษณะแห่งธรรมทุกบททุกบาท กย่็อมมีนัยเช่นเดียวกนักบัยา ไม่ว่าพุทโธ ไม่ว่าธมัโม 

ไม่ว่าสงัโฆ ตลอดถึงอาการแห่งกายทั้งภายนอกทั้งภายใน ทั้งสภาวะอื่นๆ เมื่อเรานาํมา

พิจารณาเพ่ืออรรถเพ่ือธรรมเพ่ือถอดถอนตนเองแล้ว สภาพที่กล่าวมาน้ีทั้งหมด จะกลายเป็น

ยาคือธรรมโอสถขึ้นมาภายจิตใจ โดยไม่ได้คาํนึงถึงว่าสภาพน้ันตํ่าสภาพนี้สงู สภาพนั้นเป็น

สภาพภายนอก สภาพน้ีเป็นสภาพภายใน แต่เป็นสภาพที่จะแก้ไขจิตใจของเราให้เป็นไปเพ่ือ

ความสขุความเจริญ หรือความเฉลียวฉลาดถอดถอนตนออกได้เป็นลาํดับๆ เช่นเดียวกนั 

ดังนั้นผู้ปฏบิัติภาวนาจึงไม่ควรถือว่าบทธรรมบทนั้นๆ หรือบทนั้นเป็นธรรมสงูบทนี้ เป็นธรรม

ตํ่า 
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สิ่งที่เป็นเคร่ืองผูกมัดจิตใจของเราน้ันให้ถือว่าเป็นส่วนตํ่าเสมอไป ที่เราจะถอดถอน

ออกให้หมดจากจิตใจไปได้ โดยอุบายหรือวิธต่ีางๆ ตามแต่ความแยบคายของผู้นั้นจะนาํมา

ปฏบัิติต่อตนเอง น่ีเป็นหลักสาํคัญสาํหรับผู้บาํเพญ็ ศาสนธรรมคาํสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 

สามารถจะยังผลให้ประจักษ์แก่ผู้บาํเพญ็ โดยไม่ไปรอหยุดข้างหน้าข้างหลังที่ไหน ขอแต่เรา

บาํเพญ็ตัวเหตุลงให้ถูกต้อง ผลจะค่อยปรากฏขึ้นมาเป็นลาํดับ ตามกาํลังแห่งเหตุที่เราได้ทาํไว้

มากน้อย 

เราคิดดูเช่นพระพุทธเจ้าของเรา กไ็ม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเคยไปชมพระนิพพานมา

ก่อน ความบริสทุธิ์ของใจพระองค์ท่านกยั็งไม่เคยมีมาก่อนเลย และไม่มีใครแนะนาํพรํ่าสอน

พระองค์ท่านไว้ว่า นิพพานอยู่ที่น่ันหรือนิพพานมีลักษณะเช่นน้ี ความสิ้นสดุแห่งทุกข์จากใจ

เป็นเช่นนั้นๆ ไม่มีใครจะสามารถช้ีช่องบอกทางพระองค์ท่านได้เลย แต่เมื่อพระองค์บาํเพญ็ให้

ถูกตามหลักของธรรมชาติที่มีอยู่ในพระองค์ท่านเป็นลาํดับไปแล้ว กท็รงรู้เหน็ได้เป็นระยะๆ 

จนกลายเป็นความบริสทุธิ์ข้ึนมา 

ท่านกล่าวไว้ในปัจจยาการ คือ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา กดี็ ธรรมที่กล่าวน้ีไม่ใช่จะอยู่ใน

พระพุทธเจ้าพระองค์เดียว แท้จริง อวิชชฺาปจฺจยา สงฺขารา นั้น เป็นประวัติของเร่ืองจิตใจพวก

เราทุกๆ ท่าน ความเป็นมาที่เกี่ยวเน่ืองกบัอวิชชาเป็นเจ้าเรือนน้ัน ต้องพาให้วกเวียนท่องเที่ยว

เช่นเดียวกนัหมดทุกรูปทุกนาม บรรดาจิตที่มีความรู้สกึตัวอยู่ ไม่ว่าสตัว์ไม่ว่าบุคคล จะต้อง

ดาํเนินตามแนวทางของอวิชชาด้วยกนั ฉะนั้นคาํว่าอวิชชาเพียงคาํเดียวเท่านั้น จึงกระเทอืนไป

หมดทั้งโลกธาตุ ไม่นิยมว่าเป็นสตัว์เป็นบุคคล อินทร์ พรหม เทวบุตรเทวดาที่ไหน เพราะท่าน

เหล่าน้ีเป็นผู้มีอวิชชาอยู่ด้วยกนั และธรรมะที่จะนาํมาแก้อวิชชาน้ัน กคื็อเร่ืองของความเพียร

ตามที่เคยได้กล่าวไว้แล้ว 

เช่นเราเพียรภาวนา เดินจงกรม เพียรพินิจพิจารณาในธาตุในขันธใ์นอายตนะ แยกส่วน

แบ่งส่วนออกให้เหน็ชัดในสิ่งเหล่านี้  กเ็พ่ือจะให้เหน็เร่ืองของอวิชชา คือความรู้ไม่แจ้งชัดของ

พวกเรานั้นเอง อะ ปฏเิสธ วิชฺ แปลว่าแจ้ง ญา แปลว่ารู้ น่ีตามปริยัติ เอา ญา เป็น ชา วิชชฺา

แปลว่าความรู้แจ้ง อวิชฺชา รู้แต่ไม่แจ้ง จะว่าไม่รู้กร็ู้อยู่ด้วยกนั แต่ไม่ได้รู้แบบ วิชฺชา ล้วนๆ วิธี

จะบาํเพญ็เพ่ือจะรู้แจ้งในส่วนเหล่านี้ จึงจาํเป็นที่เราจะต้องอบรม เร่ิมต้นแต่เหน็ความสงบเยือก

เยน็ของจิตใจไปเป็นลาํดับ ที่ท่านให้ช่ือว่าสมาธบ้ิางหรือความสงบบ้าง 
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ลักษณะของจิตที่ลงสู่ความสงบน้ันมีผดิแปลกกนัอยู่บ้างตามแต่จริตนิสยั ไม่เหมือนกนั 

บางนิสยัค่อยสงบลงไปๆ แล้วลงถงึที่แห่งความสงบ พักอยู่โดยความรู้ของตนเอง ไม่เกี่ยวกบั

สิ่งใดมาเคลือบแฝง คืออารมณ์ไม่มีในขณะน้ัน น่ีท่านกเ็รียกว่าจิตสงบ บางรายกร็วมลงไป

อย่างรวดเรว็เหมือนกบัคนตกเหวตกบ่อ แต่เมื่อถึงที่แล้วกท็รงความรู้ของตนไว้โดยเฉพาะ

เช่นเดียวกนั น่ีท่านกเ็รียกว่าจิตรวม 

แต่เราอย่าได้คาดคะเนในความรวมของจิตทั้งสองประเภทน้ี ให้นอกไปจากหลักธรรมที่

เรากาํลังบาํเพญ็ พยายามสอดรู้อยู่ตามหลักธรรมหรือบทธรรมที่เรานาํมาพิจารณา หรือ

บริกรรมอยู่น้ันอย่างใกล้ชิด จิตของเราที่ได้รับความสงบเยือกเยน็ภายในตนเองในขณะที่

ภาวนานั้น ทุกๆ รายจะต้องปรากฏเป็นความอศัจรรย์หรือแปลกประหลาดภายในตัวด้วยกนั 

จะเกดิความยิ้มแย้มแจ่มใส เกดิความพออกพอใจ และเกดิความแปลกประหลาดภายในใจ 

นอกจากนั้นแล้วยังจะเป็นเหตุให้เพ่ิมความพากความเพียรความขยัน มั่นคงต่อหน้าที่ที่ตนจะ

พึงทาํ เพ่ือให้จิตเป็นเช่นที่เคยเป็นมาอกีย่ิงๆ ข้ึนไป น่ีกล่าวถึงความสงบ 

ขณะจะใช้ปัญญา เมื่อจิตเคล่ือนที่ออกมาเพ่ือสู่อารมณ์แล้ว เรากค็วรนาํอารมณ์แห่ง

ธรรมเข้าไป ให้จิตมีหน้าที่ทาํ ไม่เช่นน้ันเร่ืองของโลกกจ็ะแฝงเข้ามา จิตจะกลายเป็นโลกไป จึง

ต้องอาศัยปัญญา คือความพินิจพิจารณาดูสภาพความเป็นอยู่ภายนอกและสภาพความเป็นอยู่

ภายใน สภาพความเป็นมาของทั้งข้างนอกและข้างใน ความเป็นไปของเขา ตลอดถึงความแตก

ความสลาย ย้อนเข้ามาข้างใน พิจารณาออกไปข้างนอก เทยีบเคียงดูให้เหน็ทุกช้ินทุกส่วนว่ามี

ส่วนไหนบ้าง ที่จะพอทาํความร่มเยน็ให้แก่จิตใจที่เข้าไปอาศัยในสิ่งน้ันๆ เมื่อสรุปความลงแล้ว 

ไม่มีอนัใดที่จะให้ความสขุแก่ใจอย่างสมบูรณ์ เหมือนกบัจิตที่ได้ถอดถอนตนออกมาจากสิ่ง

ทั้งหลายที่กล่าวมาน้ีเลย 

ท่านที่มีความสขุความสมบูรณ์ เน่ืองจากท่านได้ถอดถอนจิตใจของท่านออกมาจากสิ่ง

ทั้งหลายทั้งภายนอกภายในจนไม่มีอนัใดเหลือ ตามที่อธบิายผ่านมาเมื่อสองคืนแล้วนี้  นั้นแล

จึงจะเป็นสนัติที่แท้จริงได้ สนัติอนันี้ เป็นความพอดีสาํหรับตัว จะเอามาเพ่ิมอกีกไ็ม่ใช่สนัติ จะ

ถอดถอนอะไรออกไปอกีกไม่ใช่สนัติที่แท้จริง สนัติอนัน้ีเกดิจากการถอดถอนสิ่งเคลือบแฝง

ทั้งหลายภายในตนออกไม่ให้มีอนัใดเหลือ น่ีท่านเรียกว่าสนัติ ถ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านเรียกว่าผู้ถึง 

สอุปาทเิสสนิพพาน ธาตุขันธจ์ะเป็นเร่ืองของธาตุของขันธ ์ จะเป็นเร่ืองของโลกอยู่ตามธรรมดา

ของเขา แต่ใจที่ถึงสนัติอนัแท้จริงแล้วกต้็องเป็นอยู่เช่นน้ัน เมื่อสลายจากสภาพอนัน้ีแล้ว สภาพ
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น้ีกห็มดสมมุติไปในความว่าเป็นสตัว์เป็นบุคคล เป็นเราเป็นเขา ส่วนจิตที่พ้นจากความสมมุติ

ไปแล้ว กไ็ม่มีสมมุติอนัใดที่จะต้ังช่ือต้ังนามอกี เพราะไม่ไปก่อกาํเนิดเกดิข้ึนที่ไหนให้เป็นตัว

สมมุติข้ึนมา เร่ืองการเกดิการตาย ความทุกข์ความลาํบาก ซ่ึงเป็นตัวสมมุติ จึงไม่ได้เกี่ยวกนั

กบัจิตประเภทที่นอกจากสมมุติดวงนั้น นั่นท่านเรียกว่า อนุปาทเิสสนิพพาน 

คืนวันนี้อธบิายธรรมะเพียงย่อๆ ขอให้ท่านนักใจบุญทั้งหลายนาํไปพินิจพิจารณา และ

ทบทวนตนเองให้เป็นไป ไม่ได้มากกวั็นละเลก็ละน้อย เพ่ิมขึ้นทุกวันๆ กจ็ะมีจาํนวนมาก และ

จะกลายเป็นผู้มีสมบัติมากขึ้นมาภายในใจที่สั่งสมตลอดเวลานั้น จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียง

เท่านี้ รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่ 

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 
และทางสถานีวิทยุเสยีงธรรม FM103.25MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.or.th/

